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اسکیت تیمی مختلط –مقررات تیراندازی به اهداف پروازی  مترجم: امیرکامران مجرد  

 

 4 از 1 صفحۀ

 

 کلیات

 های ملی شامل دو عضو )یک مرد، و یک زن( باشند. های مختلط باید تیم تیم

( تیم مختلط در هر مادۀ تیمی مختلط در هر مسابقۀ قهرمانی شرکت کند. 2تواند با حداکثر دو ) هر کشور می ISSFبر اساس مقررات عمومی 

( روز قبل از برگزاری 2دو ) 12:00های مختلط با سایر ورزشکاران ثبت نام شده در مسابقه حداکثر تا ساعت  امکان جابجایی اعضای تیم

 یمی مختلط وجود دارد.  های ت رقابت

 مادۀ تیمی مختلط 

 .فینال، و مرحلۀ مقدماتیمادۀ تیمی مختلط شامل دو مرحله است، 

 ،شود ( انجام می9.10)بخش تعیین شده است  اسکیت یبرا ISSFمقررات اهداف پروازی در  که «فرایند مسابقه»بر اساس  مرحلۀ مقدماتی

در   دو عضو هر تیم باید در جوخه شود. کشی انجام می بندی تیمی با قرعه جوخه .ص شده باشدمشخبه نحو دیگری  جزوه نیدر ا نکهیمگر ا

های مختلط هموطن نباید در یک جوخه باشند.  کنار هم قرار گیرند به نحوی که اول ورزشکار مرد و سپس ورزشکار زن شلیک کند. تیم

 کنند.  میهای پسبند مادۀ انفرادی استفاده  ورزشکاران از همان شماره

 هدف برای هر ورزشکار(. 75شود. ) است که در یک روز تیراندازی می 150ها  تعداد کل هدف

 کند. هدف تیراندازی می 75هدفی، جمعاً  25( راند 3هریک از اعضای تیم مختلط به سه )

  .(3×  25=  75×  2هدف برای هر تیم =  150)

و  75×2=150عضو هر تیم مختلط )یک مرد و یک زن(  2مختلط بر اساس مجموع امتیازات  های بندی تیم پس از پایان مرحلۀ مقدماتی، رتبه

 یابند.  ( تیم مختلط برتر مرحلۀ مقدماتی به فینال راه می6شود. شش ) انجام می 9.15.3و  9.14.5.2 موادمطابق 

 شود.  شکسته می (4قط در ایستگاه )ف آید  با تیرحذفی های اول تا ششم مطابق روشی که در ادامه می تساوی بر سر رتبه

( به شش تیم 11 12 – 21 22 – 31 32 – 41 42 – 51 52 – 61 62های پسبند جدید ) های متعاقب آن، شماره بعد از مرحلۀ مقدماتی و تیرحذفی

   گیرد. مختلط برتر تعلق می

مقررات اهداف  9.15.3و  9.14.5.2شود، بر اساس مواد  میتر که با تیرحذفی شکسته ن ( و پایین7های مختلط بر سر رتبۀ هفتم ) تساوی تیم

 شود.  شکسته می ISSFپروازی 

 فرایند تیرحذفی بعد از مرحلۀ مقدماتی

تیم مختلط )های مختلطی که امتیاز برابر دارند بر اساس رتبۀ بدست آمده در پایان مرحلۀ مقدماتی  تیم برای در تیرحذفی ترتیب تیراندازی

 شود. می نییکند( تع می یراندازیاول ت رتبه نیباالتردارای 

 .شود می نییتع یکش شوند با قرعه یشکسته نم شماری پس هایی که با تساوی ای های مختلطی که امتیاز کامل دارند، تیم ترتیب تیراندازی

 شود. دهند و پروازها نمایش داده می ورزشکاران شلیک آزمایشی انجام می ،قبل از شروع تیرحذفی

 یکی از داوران که توسط الکترونیکی دستگاه زمانسنج از استفاده با ISSFمطابق مقررات  ثانیه است که باید 15 مهلت آماده شدن یتمحدود

 .شود پایش شود می مدیریت رسمی مسابقه

 کند.  گیرد که کدام عضو تیم )مرد یا زن( به اولین هدف دوتایی تیراندازی می مربی تیم مختلط تصمیم می

( هدف دوتایی معمول 1شوند و به یک ) به خط می 4ارانی که قرار است برای هر تیم اول تیراندازی کنند )مرد یا زن( پشت ایستگاه ورزشک

( هدف دوتایی 1کنند. اگر تساوی شکسته نشد، همین فرایند در همان ایستگاه توسط عضو دوم هر تیم مختلط با شلیک به یک ) تیراندازی می

های دوتایی معمول و معکوس تا  های مختلط بصورت یک در میان به هدف کند. این فرایند با تیراندازی اعضای تیم ا میمعکوس ادامه پید

 یابد. شکسته شدن تساوی ادامه می

 .شود می کیشل باالترهای  رتبهبرای تعیین تیرحذفی ابتدا چند تیرحذفی، نیاز به صورت  در

 فینال

 .است تیم مختلط 2 متشکل ازمسابقۀ مدال و  ،(تیم مختلط 3متشکل از هریک  ،2و نیمه نهایی  1نهایی  )نیمه نیمه نهایی دوشامل  فینال

 .شود برگزار میمیدان فینال و مسابقۀ مدال( در  ،2، نیمه نهایی 1)نیمه نهایی  فینال
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 تیم مختلط 3( هریک متشکل از 2و نیمه نهایی  1ها )نیمه نهایی  نیمه نهایی

مرحلۀ مقدماتی در  6و  4، 2های  های مختلط رتبه کنند. تیم رقابت می 1مرحلۀ مقدماتی در نیمه نهایی  5، و 3، 1های  رتبه های مختلط تیم

 کنند.   رقابت می 2نیمه نهایی 

 شود. برگزار می 2، و بعد از آن نیمه نهایی 1ابتدا نیمه نهایی 

 شود. نمایش داده می ایی معکوس()دوتایی معمول، و دوت دهند و پروازها قبل از هر نیمه نهایی ورزشکاران شلیک آزمایشی انجام می

بوسیلۀ دستگاه زمانسنج الکترونیکی که توسط یکی از  ISSFثانیه است که مطابق مقررات  30محدودیت مهلت آماده شدن برای هر ایستگاه 

 شود. شود پایش می داوران رسمی مسابقه مدیریت می

به رقابت   5، و 4، 3های  هدفی در ایستگاه 12های متوالی  با شلیک به سری و نندک شروع می (0) صفرامتیاز از  ورزشکاراندر هر نیمه نهایی 

 :دیاب ادامه می ریبه شرح ز ای تا تعیین برندگان، های مرحله شود. حذف ای انجام می های مرحله پردازند. بعد از هر سری هدف، حذف می

 4ۀ پسبند )مطابق رتبۀ مرحلۀ مقدماتی هر تیم مختلط( هر یک به تیم مختلط( یکی پس از دیگری به ترتیب شمار 3( ورزشکار )6شش )

(. 4 × 3=  12 × 2هدف =  24کنند )جمعاً  تیراندازی می 5، و 4، 3های  دوتایی معکوس( در هر یک از ایستگاه 1دوتایی معمول، و  1هدف )

تری دارد  تیم مختلطی که رتبۀ مقدماتی پایین شود. در صورت تساوی، سپس تیم مختلطی که کمترین تعداد هدف را زده باشد حذف می

 شود. )شمارۀ پسبند باالتر( حذف می

هدف )یک هدف دوتایی معمول، و یک هدف دوتایی معکوس(  4ورزشکار( هر یک به توالی به  4مانند ) دو تیم مختلطی که در رقابت باقی می

کنند. پس از آن تیم مختلطی که کمترین تعداد هدف خورده از مجموع  راندازی می( تی4×  3=  12×  2هدف =  24) 5، و 4، 3های  در ایستگاه

کند. در صورت تساوی،  شود. تیم مختلط برنده رتبۀ اول را کسب می آورد حذف می ( را بدست می12+  12=  24×  2=  48هدف دو سری ) 48

 در زیر(. بعد از مسابقۀ مدال بندشود. )مطابق  برنده با تیرحذفی مشخص می

ند. دو تیم مختلط رتبۀ دوم در دو نیمه نهایی یاب میی اول هر نیمه نهایی، به مسابقۀ مدال طال/نقره راه ها رتبهدو تیم مختلط برنده، یعنی 

 .کنند میمشترکاً مدال برنز دریافت 

بندی کلی  های پنجم و ششم را در رتبه مقام ی سوم هر نیمه نهایی، بر اساس امتیازات نیمه نهاییها رتبهدو تیم مختلط حذف شده، یعنی 

 . شود میبر اساس رتبۀ مرحلۀ مقدماتی تعیین  ها رتبهآورند. در صورت تساوی امتیازات نیمه نهایی،  بدست می

 تیم مختلط( 2مسابقۀ مدال )

. )باالترین امتیاز شود میر نیمه نهایی تعیین در مسابقۀ مدال بر اساس امتیاز آنها د 2و نیمه نهایی  1نیمه نهایی  موقعیت شروع دو تیم برندۀ

 . شود می.( در صورت تساوی امتیازات نیمه نهایی موقعیت شروع بر اساس رتبۀ مرحلۀ مقدماتی تعیین کند مینیمه نهایی اول شلیک 

 . کنند میدریافت  21،22 و12، 11ی پسبند جدید ها شمارهدو تیم مختلط راه یافته به مسابقۀ مدال 

یکی از  که توسط الکترونیکی دستگاه زمانسنج بوسیلۀISSF ثانیه است که مطابق مقررات  30 آماده شدن برای هر ایستگاه مهلت یتمحدود

 .شود میپایش  شود می مدیریت رسمی مسابقه داوران

  .شود نمایش داده می مول، و دوتایی معکوس()دوتایی معدهند و پروازها  قبل از مسابقۀ مدال ورزشکاران شلیک آزمایشی انجام می

، 3، 5، 4، 3های  هدفی در ایستگاه 12های  مطابق ترتیب زیر به سریو  کنند میشروع  (0) صفرامتیاز از  ( تیم مختلط2( ورزشکار دو )4چهار )

 کنند تا برندگان مدال طال و نقره مشخص شود: تیراندازی می 4و 

دوتایی معکوس( تیراندازی  1دوتایی معمول، و  1هدف ) 4هر یک به ترتیب شمارۀ پسبند به ، دو ورزشکار هر تیم مختلط 3با شروع از ایستگاه 

 هدف برای هر تیم مختلط(. 8کنند ) می

. کند امتیاز کسب می (2دو ) ( را زده باشد4+  4=  8هدف ) 8بعد از پایان تیراندازی در هر ایستگاه تیم مختلطی که بیشترین تعداد از مجموع 

( امتیاز 1یک )های خوردۀ دو تیم مساوی باشد هر تیم  . اگر تعداد هدفآورد ( امتیاز بدست می0صفر )تیم مختلطی که هدف کمتری زده است 

 .گیرد می

 شود.  کند( ایستگاه به ایستگاه بین دو تیم عوض می )کدام تیم مختلط اول تیراندازی میترتیب تیراندازی 

 .شود می منتقلبعد  )ایستگاه( به سری ه()ایستگا امتیازهای هر سری
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 )ایستگاه( ی هر سریها هدف. امتیاز شود مین جمعبعد  )ایستگاه(سری  های خوردۀ )ایستگاه( با هدفهر سری  خوردۀی ها هدفامتیاز )تعداد( 

 .شود می( شروع 0از صفر )

اگر سد برنده است. بر 6یابد و تیم مختلطی که اول به امتیاز  می )پنج ایستگاه( ادامه 4، 3، 5، 4، 3های  این فرایند به توالی در ایستگاه

 شود. میمشخص تیرحذفی با  فرایند زیرمطابق مختلط برنده  بدست آید، تیم 5:  5به پایان برسد و تساوی  ایستگاه 5تیراندازی در 

 فرایند تیرحذفی بعد از نیمه نهایی و مسابقۀ مدال

 کند. ترین شمارۀ پسبند را دارد اول تیراندازی می ا مسابقۀ مدال تیمی که پاییندر تیرحذفی بعد از نیمه نهایی ی

به خط شوند و به یک هدف دوتایی معمول شلیک کنند. اگر تساوی شکسته  3دارند باید پشت ایستگاه  1اعضای اول هر تیم که شمارۀ پسبند 

یابد. اگر تساوی شکسته نشد  شلیک به یک هدف دوتایی معکوس ادامه می ( با2نشد همین فرایند توسط اعضای دوم هر تیم )با شمارۀ پسبند 

 کند.  ، ...( تا شکسته شدن تساوی ادامه پیدا می3، 5، 4های بعدی ) همین فرایند با تیراندازی متوالی و یک در میان اعضای دو تیم در ایستگاه

یکی از  که توسط الکترونیکی دستگاه زمانسنج بوسیلۀISSF مقررات  ثانیه است که مطابق 15 آماده شدن برای هر ایستگاه مهلت محدودیت

 .شود میپایش  شود می مدیریت رسمی مسابقه داوران

 شوند.  شود و پروازها نمایش داده نمی مسابقۀ مدال شلیک آزمایشی انجام نمیتیرحذفی ِبعد از بعد از نیمه نهایی یا قبل از تیرحذفی ِ

 وقت استراحت مربیگری

ای درخواست  ( دقیقه1( نوبت یک )1رسد برای یک ) که نوبت تیراندازی ورزشکاران تیمشان فرا می زمانیتوانند  ابقۀ مدال مربیان میدر مس

توانند در وقت استراحت مربیگری به ایستگاه تیراندازی بروند و با ورزشکارانشان صحبت کنند. مربیان  وقت استراحت مربیگری کنند. مربیان می

 توانند در همین فرصت به ورزشکارانشان نزدیک شوند و با آنها صحبت کنند. ژوری مسئول فینال باید زمان را کنترل کند.  ز میدیگر نی

 گزارش مسابقهو  معرفی، ،بازرسی فشنگ، اعالم حضور

برای شروع  اعالم شده قبل از زمان قهیدق 30حداقل  دی( بامیت مسئول ای یآنها )مرب ندگانینما ای فینال راه یافته به تیم مختلط( 6) اعضای

شش  ارانورزشک نیرا بی پسبند ها شماره ژوریزمان  نی. در ااعالم حضور کنند فینالدر میدان  بازرسی فشنگ ی( برا1 نیمه نهایی) فینال

 .کند می عیتوز فینالراه یافته به  ( تیم مختلط6)

شده  یشماره گذار یها در جعبه را های خود فشنگتمام  با راهنمایی ژوری( میت مسئول ای یآنها )مرب ندگانینما ای اعضای هر تیم مختلط

بازرسی را  زاتیتجهفشنگ و و  کند میانتخاب بازرسی  یرا برا ییها فشنگ ژوری. دهند قرار می( پسبند ورزشکاران یها شماره)مطابق با 

 .یابد ورزشکاران پایانمراسم معرفی قبل از  دیبا ها فشنگازرسی . بکند یم

 فینالقبل از شروع  قهیدق 15حداقل  دید باکن یشرکت م 1 نیمه نهاییدر  تیمشانکه  آنانیرا ترک کنند اما  میدان فینال مجازند ورزشکاران

 بازگردند. میدان فینال( به 1 نیمه نهایی)

 آورد. میدان فینالتوان به  یرا نم یفشنگ اضاف چیه

 کنند. اعالم حضور میدان فینال در 1 نیمه نهاییدر زمان شروع  دیبا 2 نیمه نهایی هراه یافته ب تیم مختلط (3اعضای سه )

میدان در  2 نیمه نهایی انیپس از پا قهیدق 10 دیبا( 2و نیمه نهایی  1های برندۀ نیمه نهایی  )تیم مسابقۀ مدال راه یافته به ( تیم مختلط2دو )

  .کنند حضور اعالم فینال

 .به خط شدن به داخل میدان حرکت کنندیک به یک برای  ها آماده باشند تا عالم نامقبل از ا دیبا های مختلط عضای تیما، هنگام مراسم معرفی

 .های مختلط )ورزشکاران و مربی( اطمینان حاصل کند از ترتیب صحیح استقرار تیم دیبا ژوری

را به  آنها ندهی، گوبه میدان تیم مختلط )ورزشکاران و مربی(ر هزمان با ورود هم .وندش یممیدان فینال وارد  کیبه  کی های مختلط تیم

های مختلط، ژوری مسئول فینال و داور  اعضای تیم شوند. به همین ترتیب معرفی می و داور نیزفینال ژوری مسئول کند.  یم یمعرف چیانتماشا

 باید تا پایان مراسم معرفی رو به تماشاچیان باقی بمانند. 

در میدان اعالم  مقررهای  در زماناعضای آن  ، و/یا( ارائه نشود1 نیمه نهایی) فینالقبل از شروع  قهیدق 30 شیها ه فشنگک تیم مختلطیهر 

این مقررات هم در مورد نیمه نهایی، و هم در مورد . شود یم فینال جریمهدر اش  شده زدههدف  نیاز اول ازی( امت1) کیبا کسر ، حضور نکند

 شود.  میمسابقۀ مدال اعمال 

 (.قهیدق 1)حداکثر  دده می توضیحاتی ارائه ایستگاهپس از هر  گوینده ،مسابقۀ مدالو  نیمه نهاییطول  در



   

اسکیت تیمی مختلط –مقررات تیراندازی به اهداف پروازی  مترجم: امیرکامران مجرد  

 

 4 از 4 صفحۀ

 

 تشویق تماشاچیانو  ی،قیموس

تشویق پرشور  طول مدت فینال،کند. در  دییأرا ت یقیموس ۀبرنام دیبا یفن اظرود. نپخش ش یقیموس دیبا مسابقۀ مدالو  نیمه نهایی در

 شود. یم هیتوصان توسط تماشاچیشکاران ورز

 نیمه نهایی و مسابقۀ مدالدر  فنی نقص

به ورزشکار  قهی( دق3حداکثر سه ) دیبانقص فنی سالح یا مهمات نیست،  داور تشخیص دهد که ورزشکار مقصر از کار افتادن سالح، یا اگر( الف

 ، ورزشکارممکن نباشد دقیقه (3در عرض سه ) کار نیاانجام کند. اگر  هیته یگرید سالح تأیید شدۀ ای سالح را تعمیر کندفرصت داده شود تا 

 .انصراف دهد دیبا )تیم مختلط(

اگر تیم مختلطی از مسابقۀ مدال انصراف بدهد، تیم مختلط . ابدیادامه  )تیم مختلط( ورزشکار انصراف ای فنی پس از رفع نقص دیبا فینال( ب

های  رت انصراف تیم مختلط در نیمه نهایی، رتبۀ نهایی تیم مختلط انصراف داده بر اساس تعداد کل هدفشود. در صو دیگر برنده اعالم می

 شود.  خوردۀ آن تیم تا زمان بروز نقص فنی مشخص می

 رفع به بتنس نکهی، صرف نظر از اهای مربوطه حذفیتیر به انضمام فینال )نیمه نهایی و مسابقۀ مدال(،در طول  هر تیم مختلط مجاز است پ(

 .شود فنینقص بار دچار ( 2دو )، حداکثر باشد اقدام کرده یا نکرده فنی نقص

 محسوب «نخورده»در هنگام پرتاب آن رخ دهد  یگریدفنی که نقص  درستی هر هدفنظر از شلیک یا عدم شلیک ورزشکار،  صرف( ت

 .شود یم

 در نیمه نهایی و مسابقۀ مدال اعتراضات

بالفاصله قبل از  دیمخالف باشد، با «نادرست» ای «نبود هدف»، «نخورده» ،«خورده»ی ها داور در مورد هدف میتصمبا  ی( اگر ورزشکارالف

 اقدام کند. «اعتراض»گفتن و دست با باال بردن  یورزشکار بعد کیشل

ورزشکار شلیک از  پسیچ اعتراضی ه. ردیبگ مینظرات کمک داوران تصم دنیو پس از شنمتوقف کند را  تیراندازی اًموقت دی( سپس داور باب

 نخواهد شد. رفتهیذپ یبعد

 فینالژوری اعتراضات  رأی .دهد ، بالفاصله رأی مییمرب ایورزشکار  از طرف یگریهر اعتراض د فینال در موردژوری مسئول اعتراضات ( پ

 .استنظر  دیقابل تجدغیر نهایی و 

 مردود «نادرست» ای «نبود هدف»، «نخورده» ،«خورده»ی ها داور در مورد هدف اتمیاز تصم ریغ یهر موضوعبه اعتراض  فینالدر اگر ( ت

 .شود می جریمهشده  زدههدف  (2)( امتیاز از آخرین دو 2دو ) با کسر )تیم مختلط( ورزشکار، شود

 .شود میاجرا  مسابقۀ مدالو  نیمه نهاییدر هر دو ( 9.18.4) (VAR)مقررات کمک داور ویدیویی ( ث

 ها هدف نوع

 یعاد هدف: مرحلۀ مقدماتی

 پودری هدف: فینال

 اختالف برانگیز ای نامتعارف موارد

مقررات فنی  بر اساسژوری . شود میاعمال است نشده  به آنها اشارهفوق  یکه در بندها موردهایی رابطه بادر  ISSF یعموم یفن مقررات

 .گیرد می میمتص اختالف برانگیز ای نامتعارفموارد  بارۀدر ،عمومی هر ماده


